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Tässä ”Ennakolliset kuntien valtionosuuslaskelmat 2023” –tiedoston yhteenvedossa kaikki keskeiset kunnan tarvitsemat
valtionosuusluvut. Peruspalvelujen valtionosuudet ovat identtiset VM:n sivuilta löytyvän laskelman kanssa. Näkyvissä myös
muutosrajoittimen ja siirtymätasauksen vaikutus.

Tässä yhteenvedossa lisäksi myös opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus (ns. OKM-vos) kuluvan vuoden päätösten
mukaisena. Tämä taulukko on kattavin ja luotettavin vuoden 2023 valtionosuuksien ennakkolaskelma. Kuntaliiton voslaskurissa olevat luvut täsmäävät tämän taulukon kanssa
Valtionosuuslaskelmat | Kuntaliitto.fi

Milloin, miksi ja miten laskelmat
seuraavan kerran päivittyvät?
• Kesällä tarkistetaan hyvinvointialueille siirtyvien kustannusten (sote+pela)
tilinpäätöksen 2021 mukaiset luvut -> vaikutus muutosrajoittimeen ja
siirtymätasaukseen (järjestelmämuutoksen tasaus)
• Jos TPA21 = TP21 -> laskenta ei tuota muutoksia kunnan valtionosuuksiin
• Jos TP21 lopulliset menot ovat suuremmat kuin kunnan ilmoittaman
TPA21:n luvut -> vaikutus TP21+TA22 keskiarvoon -> valtionosuudet
pienenevät muutosrajoittimen ja siirtymätasauksen kautta

• Jos TP21 lopulliset menot ovat pienemmät kuin kunnan ilmoittamat TPA21luvut, valtionosuudet vuodelle 2023 kasvavat verrattuna tämän hetken
ennakkolaskelmaan verrattuna
• Syksyllä laskelmat päivittyvät hallituksen budjettiriihen ja syksyn
Kuntatalousohjelman julkistamisen jälkeen
3

Miksi kunnan ilmoittama sote+pela –
kustannus ei vastaakaan sitä lukua, joka
siirtolaskelmissa esiintyy siirtyvänä
kustannuksena?
”Periaate on, että lasketaan vuosien 2021 ja
2022 kustannusten keskiarvo ja nostetaan se
vuoden 2022 tasolle. Vuoden 2022 tasoon
nostossa käytetään keskiarvolaskelman
kustannusten kunnittaisia suhteellisia
osuuksia.”

Ai niinku miten?

• Kuntien ilmoittamat luvut TPE21 + TA22 : 2 -> 20.402.257.500 €
• Paljonko TA22 eurot? -> 20.748.304.000 €
• TA22 on 1,016961 kertaa (siis noin 1,7 %) isompi luku kuin TPE21 ja TA22 keskiarvo
-> kaikkien kuntien keskiarvoluvut kerrotaan tuolla luvulla -> siirtyvät
kustannukset 2022 tasolla
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https://soteuudistus.fi/rahoituslaskelmat

Miksi Kuntaliiton jakoavaimessa olevat
valtionosuudet eivät täsmää edellisten kanssa?
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Kuntaliiton ”Ennakolliset kuntien valtionosuudet 2023”
= VM:n ennakollinen laskelma peruspalvelujen valtionosuudesta +
OKM-valtionosuus vuoden 2022 luvuilla.
Käytä näitä talousarviovalmistelussa!
• Näitä lukuja käytetään myös Kuntaliiton valtionosuuslaskurissa
Soteuudistus.fi –sivuilla oleva Kuntien rahoituslaskelma eli ns.
sote-siirtolaskelma, joka sisältää myös VM:n valtionosuudet,
perustuu vuoden 2020 väestötietoihin ja siksi hieman poikkeaa.
Älä käytä talousarviovalmistelussa valtionosuuksien pohjana!
• Näitä lukuja käytetään myös Kuntaliiton jakoavaimessa.
• Käytä jakoavainta, jos haluat tietää, paljonko sote-kustannusten muutos
vaikuttaa muutosrajoittimeen ja siirtymätasaukseen!

Miten taloussuunnitelmavuosien (2024-)
valtionosuuksia voi arvioida?

Valtionosuudet 2024• Valtionosuuslukuja vuoden 2023 jälkeiseen aikaan löytyy VM:n painelaskelmasta ja
Kuntaliiton jakoavaimesta -> ei voi suositella
• Arvio vuosille 2024 ja 2025 on, että valtionosuuksien taso (ilman TE-uudistuksen
vaikutusta) on matalampi kuin vuonna 2023
• Arvio perustuu todennäköisyysolettamaan, että kunnista hyvinvointialueille
siirtyvät kustannukset tulevat olemaan kuntien tilinpäätöksissä 2022 suuremmat
kuin talousarvioissa ja siirtyvien tulojen kasvu ei kata tuota muutosta -> erotus
katetaan kuntien valtionosuuksia leikkaamalla
• Valtionosuuksien näin muuttuva taso on pysyvä (pl. Normaalit vuotuiset
indeksitarkistukset tai muut valtionosuuksiin kohdistettavat leikkaukset tai
lisäykset). Kuitenkin vuosina 2024 ja 2025 leikataan vielä erikseen vuoden 2023
mahdollinen ns. liikaa maksettu valtionosuus
• Tarkkojen ennakkolaskelmien tai arvioiden tekeminen tässä vaiheessa on
mahdotonta. Käsitys tarkentuu sitä mukaan, kun tieto vuoden 2022 sotekustannusten ja verotulojen kehityksestä tarkentuu. Lopullisesti vasta syksyllä
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Uusia valtionosuuskriteereitä vuodelle
2023 (sote-erien lisäksi)
• Verotuloihin perustuvan valtionosuuden tasauksen muutos
• Tasausrajat uusiksi
• Kiinteistövero 50 % painoarvolla mukaan tasauksen laskentaan

• Hyte-kerroin
• Jaossa n. 103 miljoonaa euroa (18,66 €/as.)
• Kuntien vaihteluväli laskelmissa 7-23 €/as., mediaani 17 €/as.
• Lisätietoa elokuun Taloustorstaissa

• Väestönkasvu
• Rahaa jaetaan 29 miljoonaa euroa
• Saajina 59 kuntaa 1-26 €/as.

• Syrjäisyyslisän laskentatavan muutos
• Rahaa jaetaan 63 miljoonaa euroa
• 163 kuntaa saajina: 19 kuntaa 300-354 €/as., 51 kuntaa 100-299 €/as.
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Valtionosuustieteiden erityisoppimäärä –
aiheena syrjäisyyden lisäosa
• https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2021/20210618#L2P1313 §
• Kunnalle myönnetään syrjäisyyden perusteella määräytyvänä lisäosana euromäärä, joka lasketaan
kertomalla asukasta kohden määritelty syrjäisyyden perushinta (ensi vuonna 60,48 €) kunnan
asukasmäärällä ja syrjäisyysluvulla.
• Jos kunnan syrjäisyysluku on vähintään 1,5 ilman pyöristystä, kunnan lisäosa on kolminkertainen.
• Jos kunnan syrjäisyysluku on pienempi kuin 1,5 ilman pyöristystä, mutta vähintään 1,0 ilman
pyöristystä, kunnan lisäosa on 1,5-kertainen.
• Jos luku on 0 ja 1 välillä, lisäosaa maksetaan, mutta 1-kertaisena (ei lue laissa, mutta näin menee)
• Syrjäisyysluvun määräytymisperusteista annetaan tarkemmat säännökset valtioneuvoston
asetuksella.
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Syrjäisyysluvun määräytymisperusteet
VN:n asetus kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta 2 §

• Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 13 §:ssä tarkoitettu syrjäisyysluku muodostuu kahden
väestöpohjaindeksin summasta, joiden kummankin minimiarvo on 0.
• Ensimmäinen väestöpohjaindeksi (paikallinen väestöpohjaindeksi) mittaa väestön määrää 25 kilometrin
etäisyydellä ja toinen (seudullinen väestöpohjaindeksi) 50 kilometrin etäisyydellä kunnan väestöllisestä
keskipisteestä.
• Kunnan väestöllinen keskipiste on kunnan laskennallinen väestön keskipiste, joka lasketaan pinta-alaltaan yhden
neliökilometrin suuruisista ruuduista käyttäen painomuuttujina kunkin asutun ruudun väestömäärää ja
sijaintimuuttujana ruudun keskipisteen koordinaatteja.
• Paikallinen väestöpohjaindeksi saadaan vähentämällä 15 000:sta enintään 25 kilometrin etäisyydellä asuvan
väestön määrä ja jakamalla erotus 15 000:lla.
• Seudullinen väestöpohjaindeksi saadaan vähentämällä 60 000:sta enintään 50 kilometrin etäisyydellä asuvan
väestön määrä ja jakamalla erotus 60 000:lla.
• Indeksit lasketaan Tilastokeskuksen viiden vuoden välein tarkistamasta tilastosta, joka koskee väestön
jakautumista 62 500 neliömetrin kokoisille alueille.
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• Laskennassa käytettävät etäisyydet määritetään tieverkossa (aiemmin ”linnuntietä”)

Milloin
kunta on
syrjäinen?
• Paikallinen
väestöpohjaindeksi
• Seudullinen
väestöpohjaindeksi
• Jos kumpi tahansa
ehto täyttyy -> kunta
saa syrjäisyyslisää
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50 kilometrin etäisyys,
max 60.000 asukasta
50

25 kilometrin
etäisyys, max
15.000 asukasta

Kunnan
väestöllinen
keskipiste

Onnea ja menestystä
sote-menojen
hallintaan vuonna 2022!

Se on paras tae turvata
kunnan valtionosuudet
sote-uudistuksen
jälkeen

Kysy valtionosuuksista milloin vain ja mitä
vain. Vastauksia 23.6. saakka
ja sitten taas 1.8. alkaen.

Ollaan yhteyksissä
Olli Riikonen
Erityisasiantuntija (valtionosuudet ja –avustukset)
Puh. 050 477 5619
olli.riikonen@kuntaliitto.fi
Twitter @Riikosenolli
Facebookissa Kuntien valtionosuusaktivistit
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